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 ؟روسـَيا كقوة ُمراِجعة للنظاِم الـّدولي

 يحممد محشأ/ 

  جامعة أم البواقي - قسم العلوم السياسية

 0جامعة باتنة - دكتوراه باحث

 :صـملخ

ي لظاِم الـّدو ـيا متثـ  قـوة ُمراِجعـة للنـ    ـفحص ما إذا كانت روسـ إىل  تسعى هذه الورقة

قـراءة   مهوـوم لالقـول الــِراِجعةل للنظـام الـدولي       من الورقـة   األولالراهن. يقدم اجلزُء 

لنظـام الـدولي تـوفر فـوافز     ابـن  فوضـوية    دلالـ  اـا  ، أدبيات الواقعية اهلجومية ضِن

كِــا اــادل بــن  ، للســعي  ــو ال وســا ولمراجعــةل ترتيعــات الوضــا القــا   للــدول قويــة 

 فيسـعى الدول الـِحافظة على الوضا القـا   نـادرة   النظـام الـدولي. أمـا اجلـزء الثـاني        

ة والدوليـة   هحص إشكالية الورقة من خالل عرض فالة السياسات الروسـية ااققليِيـ  ل

وتنطلـ  الورقـة مـن االفـرتاض     هوـوم لالقـول الــِراِجعةل.    ملاالفرتاضات النظريـة  ضوء على 

للنظـام الـدولي    راِجعِةعب دور القوة املتؤهلوا للال  بن  لدل روسيا فزمة من الـِقومات 

 القا  .

Abstract: 

This paper seeks to examine whether Russia is a revisionist power 

in contemporary international politics. The first section offers a 

theoretical introduction to the concept of revisionist powers as an 

essential concept to offensive-realism, which argues that the anarchic 

structure of the international system provides states with strong 

incentives to expand and revise status quo arrangements. The second 

section examines the Russian politics’ state of affairs, through the 

lenses of revisionist power’s theoretical assumptions. It suggests that 

Russia has a wide set of pillars that qualify it to significantly act as a 

revisionist power. 
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  ةـقـدمم

مراِجعــة للنظــام الــدولي الــراهن. ويــرتعي سوــور السياســات الدوليــة   ةقــو روســيا تع ــر

الـِراِجعة للنظام الدولي اأو اققليِي  حبالة عدم الرضى الـ  تعـعر بوـا دولـاــة  ااـاه      

ُِراِجعة بهعـ  االن قـام       و،   النظـام القـا     أمناط توزيا الــِوارد  يـرتعي سـلوا القـول الــ

ُِراجعة الرتتيعات القا ِة ال  تع رها جمحهـة. خـالل السـنوات األخـ ة     بـات  ، والسعي لـ

  شـقي  السياسـي   ، لالنظـام الليرالـي العـاملي   لمن الواضح أ  اجلوود ال  ُبذلت ل عزيز 

احلـد مـن دور السياسـات الدوليـة الــِراِجعة للنظـام       ىل إ مل تؤد   العِـوم ، واالق صادي

عضـواا   1122الدولي   فرتة ما بعد احلرب العاردة. فروسيا مثال ال  أصـعحت   سـنة   

عادت بعدها بثالث سنوات ل ضـ  شع  جزيرة القرم ُمحدثة ،   منظِة ال جارة العالـِية

 تغييـراا جذرياا   السياسات اجلغرافية للِنطقة.

ظاِم ـيا متثــ  فعـال قــوة ُمراِجعـة للنــ  ـفحــص مـا إذا كانــت روسـ  إىل  سـعى هــذه الورقـة  ت

 واجلـزء الثـاني صصـص     نظـريّ  األولاجلـزء  ، مـن خـالل جز يــن   وذلك ، الّدولي الراهن

لهحص إشكالية الورقة من خالل عرض فالة السياسات الروسـية ااققليِيـة والدوليـة     

 م عليوا مهووم لالقول الـِراجعةل   العالقات الدولية. على االفرتاضات النظرية ال  يقو

قراءة   مهووم لالقول الـِراِجعةل كِـا تطـور   أدبيـات الــِقاربة      األول اجلزُءقدم ي

فيــمي نكــن ال ِييــز بــ  لالــدول الـــِراِجعةل كِهوــوم        ، الواقعيــة للعالقــات الدوليــة  

بـاء الـِؤسسيــن للــِدرسة    تقليدي سوـر بعـك  معكـر   األدبيـات الكالسـيكية ل      

ــة        ــدول االن قامي ــو اســ عِل  بعــك  مــرتادال مــا ال ــة اهــانر مور نث ــول ، الواقعي ولالق

ـــِراِجعةل كِهوــوم  تطــورَ  ــدي   ال ــى أي ــعل نهــر االفرتاضــات  إىل  ن جــدد اســ ندوا ـواقعيي

اجلـزء الثـاني    سـعى بينِـا ي  عـرال بالواقعيـة اهلجوميـة.   الكالسيكية ل طـوير مـا أصـعح يُ   

كالية الورقـة مـن خـالل عـرض فالـة السياسـات الروسـية علـى االفرتاضـات          هحص إشـ ل

 النظرية ال  يقوم عليوا مهووم لالقول الـِراِجعةل.
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ِـُراِجعـة للنظام الّدوليـالق   ـريـنظ ةقـّدمـم: ول الـ

  مهووماـا جوهرياـا   الــِدرسة    revisionist stateيـُع ر مهوـوُم لالدولـة الـِــُراِجعةل ا   

جانب مهووم لالدولـة الـِحاِفظــة علـى    إىل ، ويعك  .قعية   فق  العالقات الدوليةالوا

أساساا لالنقسـام بـ  مقارب يــن ر يسي يــن داخـ       ،  status quo stateالوضا الراهنل ا

هـانر  إىل  الـِهووميــن  ال ِييـز بـ   يرجـا   الواقعية اهلجومية والدفاعيـة. ، هذه الـِدرسة

زيادة قوتوـا علـى   إىل  ال  تسعى فيمي ميـّز ب  الدول، الـِاضيمور نثو من صف القر  

ما هي علي  مـن خـالل العِـ  علـى تغـي  منـي عالقـات القـوة القا ِـة   النظـام الـدولي            

والدول ال  تسعى للِحافظـة علـى قوتوـا وال متيـ   ـو ال نثيــر           الدول لاقمرياليةلا

.  ـ  أ   (1) الــِحافظة علـى لالوضـا الـراهنل     الـدول ا مني توزيـا القـوة القـا   لصـاحلوا    

، ا الفقا لــِزيد مـن ال وـذيب النظـري مـا ال يـارات الواقعيـة اجلديـدة        الـِهووميـن تعرَض

 الدفاعية واهلجومية.

 ىالدولـة الـ  تعـعر بعـدم الرضـ     بننوا  الدولة الـِراِجعة للنظام الدولينكن تعريف 

مراجعـة أمنـاط توزيـا    إىل  تسـعى  اٍت  عنى سياسـ ف، إزاء وضعوا   النظام الدولي القا  

ــة   الالقــوة الــ  يقــوم عليوــا هــذا النظــام. ال ي وقــف      عريــف عنــد فحــص مقــوالت الواقعي

الواقعية العنيوية الـ  وورهـا كينيـمي ُوول ــز منـذ      إىل  لكن  ي عداها بالعودة، اهلجومية

ــات ا       ــن نظري ــوع  م ــ  ن ــز ب ــز ُوول  ـــِاضي. ني ــر  ال ــة مخســينيات الق ، لسياســة الدولي

والثـــاني  األول  الــــِس ول ســـلوا الـــدول النظريـــات االخ زاليـــة الـــ  ا ــــزل أســـعاب 

ذلـــك مســـ ولا ثالثـــا إىل  والنظريـــات النظِيـــة الـــ  تضـــيف ،  الهـــرد والدولـــةالل حليـــ  

عنية من فع  النظريـات  ال. وتنتي أهِية الرتكيز على (2)هو بنية النظام الدولي، لل حلي 

الســلوكات ارارجيــة للــدول ر ــ  ال عــاين العــديد       عــاب  ال تهســ ة   االخ زاليــ

، االق صـادية ، السياسية،   و  خصا ص الدولاألولخصا ص صناع القرار االـِس ول 

ـــُوول ز أ  العنيــة    أو  العســكرية اجلغرافيــة االـــِس ول الثــاني ؟ كــا  واضــحا بالنســعة ل

يــ  الــدول هــي مــا هــدد ســلوكوا و علــ        الهوضــوية للنظــام الــدولي الــذي ت هاعــ  ف    
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وهو ما يرر مقول   العويـرة ال  مهادها أ  الـدول ت عـاين مـن فيـمي القـدرات      ، ام عابوا

 .(3)ولير من فيمي الوسا ف

النظام اهلرمي/اهل اركـي  ، نيز ُوول ز ب  شكل  أساسي  لعنية النظام السياسي

 اهرمياـ  نخذ في  الـنظ  الداخليـة شـكال   والنظام الهوضوي/األناركي.   الوقت الذي ت

جنـد أ  الـنظ  الدوليـة تنخـذ     ، فيمي ترتكز السـلطة   يـد األجوـزة الــِركزية للدولـة     

فيمي ين هي وجـود سـلطٍة مركزيـٍة عليـا شـعيوٍة ب لـك الـ  متيـز الـنظ            افوضويا شكال

ــة ــدول ل   يــ       ، الداخلي ــ  ال ــة   األســال تهــاعال ب ــ  السياســة الدولي ــا  ع اب وهــو م

مركزية ت وىل سن القوان  وفرضوا على  رار السياسة الداخليـة. و ـادل    (4)فكومةل

عدم اس خدام أو  ُوول ز بن  الهرق ب  السياسة الداخلية والدولية ال يكِن   اس خدام

 ــ  أ  السياســة الداخليــة ت ِيــز بوجــود  ، أل  هــذا هــدث   كــال احلــال   ، (5)القــوة

حت كــر امــ الا وفــ  االســ خدام الـــِعروع ألدوات القــوة مــن ســلطٍة مركزيــٍة شــرعية 

علـى عكـر السياسـة الدوليـة الـ       ، أج  فرض القانو  والـِحافظة علـى النظـام العـام   

بسـعب  يـاب   ، يسودها اع ِاد الدول علـى نهسـوا   مواجوـة توديـدات العيخلـة ارارجيـة      

 فكومة مركزية حتِي الدول بعَضوا من بعض. 

جمِوعــة مــن ا ثــار الـــِحدكدة لســلوكات الــدول.  لنظــام الــدوليا ترتتــب عــن فوضــوية

معضـلة الالأمـن واالع ِـاد    ، ترتعي هذه ا ثار مبهووميـن أساسي    األدبيـات الواقعيـة  

و   يـاب  ، ن  أمنوا موـّدد  مـن قعـ  ا خـرين    بالدولة باس ِرار فيمي تععر  النهر.على 

ــاُ    ــة يـــُذعن هلــا اجلِي ــى     اــد الد، ســلطة مركزي ــاِد عل ــة مــن االع ِ ــة نهســوا   فال ول

وبصرال النظر عـن كونوـا   ، وبذلك فوي مدفوعة الااذ إجراءاٍت ل عزيز أمنوا، النهر

على أنوا خطر  حم ِ  علـى أمنوـا. إ     هافإ  الدول األخرل س هسر، ةهجوميأو  ةدفاعي

ل مــن لــدول األخــرلفالــة العــك وعــدم الثقــة الدا ِيـــسن فيــال االســ عدادات العســكرية   

يولــد العــعور  فيــمي ، دوامــة مــن الهعــ  ورد الهعــ  إىل  شــننوا أ  تــؤدي بالــدول جم ِعــة 
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مما  ع  اف ِال قيام احلرب أمـراا ممكنـاع علـى    ، بالالأمن مزيداا من الععور بالالأمن

 .  (6)الدوام

ــو  م   ــادل جـ ــو ـ ــد ، وانرشـ ــة را ـ ــة اهلجوميـ ــة   ، الواقعيـ ــى   فالـ ــدول ف ـ ــن  الـ بـ

سـ عقى دا ِـا ت خـوال مـن قيـام      ، للحـد مـن ان عـار األسـلحة مـثال      اٍتاخنراووا   ترتيعـ 

  هذه احلالة تعيش الـدول  ،  نص  منوا والقيام ب حقي  سع  عليوابالاألوراال األخرل 

 .(7)من احلذر والــِي  للنوـوض بنععـاء أمنوـا اع ِـاداا علـى نهسـوا        دا ٍِة جم ِعة   فالٍة

ـِؤسكسة الـــعلـــى جمِوعـــة مـــن االفرتاضـــات   تقـــوم الواقعيـــة اهلجوميـــة علـــى االعـــرتاض 

 :  وخاصة الدفاعية منوا، لـِخ لف الواقعيات األخرل

اينعغـي أ    ، فيمي يك سي العقاء أهِيـة قصـول  ، دولي فوضوي العنية   نظام -أوال

تـُع عـر القوة النسعية أه  بالنسـعة للدولـة مـن القـوة الــِطلقةد فالدولـة ال تسـعى المـ الا         

، ولكــن مــن أجــ  منافســة الــدول األخــرل  ، ة ألجــ  القــوة   فــد ذاتوــا اوتعظــي   القــو

  منـا الـدول األخـرل مـن     ولكـن  ، وبذلك فإ  هدفوا ال يكِن فقـي   تعظـي  قوتوـا   

ــوا تعادهلــا    ت هــوق عليوــا. يع قــد الواقعيــو   أو  امــ الا القــوة وزيادتوــا بالقــدر الــذي  عل

قصى من الـِكاسب النسـعية مقارنـة   اهلجوميو  أ  الدول تسعى للحصول على القدر األ

ــ    .قبقــاء علــى هــامش كــااٍل مــن األمــن  مــن أجــ  ا ، مــا الــدول األخــرل  والوســيلة األمث

ل عظــي  هــذه الـــِكاسب هــو العنــاء الـــِس ِر للقــدرات اهلجوميــة للدولــة حبيــمي تكــو   

ِا  . (8)ا أعظ  من تلك ال  مت لكوا الدول األخرلدا 

عغي أ   يقال مقارنة ب ناقص قوة الدول األخرل. ب  فإ  تعاس  قوة الدولة اين، لذلك

إ  على الدولة أ  ال تك هي فقي ب عين سياسات أمنية ودفاعية قا ِة على تعظي  قوتوا 

لكن عليوـا أ  ت عنـى كـذلك سياسـات تسـ ودال      ، أقصى فد ممكنإىل  وزيادة أمنوا

ت الــِ حدة اـاه   أدنـى فـد ممكـن. يقـدُم سـلواال الواليـا      إىل  إضعاال قوة وأمن ا خرين

روسيا مثاال جيداا لهوـ  نزعـة الدولـة للرتكيـز علـى الــِكاسب النسـعية ولـير         و الص 
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إىل  إال أنوـا تسـعى  ، فوـي ر ـ  أنوـا القـوة الــِويِنة عالــِياا      ، على الــِكاسب الــِطلقة  

ِـِنة   نظ  إقليِية أخرل عر العامل.  منا سوور دولة موي

ــة فقــي اهلــدال األ ــى      العنيــة الهوضــوية للنظــام   -ثانيــا الــدولي ال اعــ  بقــاء الدول

ضـاعهة  مل سعىفوافز قوية لل وسا. فجِيا الدول تهلا توفر لكنوا ، لسياس وا ارارجية

أل  الـدول األكثـر قـوة فقـي تسـ طيا أ  تضـِن       ، قوتوا النسعية مقارنة بالدول األخـرل 

  الدول تسـعى فقـي للعقـاء    نب االفرتاُضينطوي ، بالنسعة للواقعي  اهلجومي . (9)بقاءها

ال صـدي لل وديـد الـذي    وهــُول دو   ، على تكرير النزعـة لببقـاء علـى الوضـا القـا       

فرنسـا   عوـد   أو  متثل  الدول الــِراِجعة للوضـا القـا   مـن قعيـ  ألــِانيا   عوـد ه لـر        

 وهـي ، وهي ]  الغالب[ دول  تو   مبا تطِا فيـ  أكثـر ممـا توـ   مبـا متلكـ       ، بونابرت

 .  (10)مطامعواإىل  على اس عداٍد ]دا  [ للِجازفة بهنا وا من أج  الوصول

ــ    أ  تظوــر    ــوارد بعــك  دا  ــى  ــو مهــاج  –إ  االف ِــال ال ـــدول–وعل تســعى   ةـا

السـعي الـدبوب ل عظـي  قوتوـا النسـعية.      إىل  لـِراَجعة الوضـا القـا   هـو مـا يـدفا الـدول      

ِحافظة على الوضا القا   نـادرة   السياسـة   ويهرتض الواقعيو  اهلجوميو  أ  الدول الـ

ــة خلــ  فــوافز قويــة للــدول مــن أجــ  العحــمي ]بعــك        إىل  تــؤدي ىأل  الهوضــ، الدولي

لذلك فإ  لاهلدال النوا ي للدولـة  ، مس ِر[ عن فرص  لزيادة قوتوا على فساب خصوموا

الوفيــدة وهــي احلالــة ، (11)فالــة الدولــة الـــِويِنة علــى النظــام الــدوليلإىل  هــو الوصــول

 ِحافظة على الوضا القا  .للفيوا الدولة  سعىالنادرة ال  ت

ــا ــة    -ثالث ــ   العالقــات الدولي ـــِرجعي   احتلي ــة هــي الهاعــ  ال وهــي أهــ   مــن   ، الدول

الهواع  األخرل مبا   ذلك الـِؤسسات الدولية.   فالة وجود تنا    بيـن سـلوا الـدول   

قــوة تــنث  الـــِؤسسات إىل  ســعب ال يرجــاال  فــإ، معاييـــر الـــِؤسسات الدوليــة/وقواعــد

ــى   ــ  يرجــا ، ضــعيالوقــدرتوا عل ـــر /وجــود تطــاب  لعرضــيل بــ  قواعــد  إىل  لكن معايي

، تنضـ   إليوـا  ، فـإ  الـدول تنعـ  الــِؤسسات    ، الـِؤسسات وبـ  مصـاا الـدول. لـذلك    

ــا  ، تعجعـــُوا ــا فســب مــا متل    أو ، تعيقـــُوا عــن أداء وسا هو ــ  ت نكــُر هلــا وتنســحُب منو ي
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أل  مراَجعة النظـام ت ضـِن   ، داا لروز الدول الـِراِجعةـمصاحلـُوا. يع عـر هذا مـُهّسرا جي

والـدول  ، إعادة النظـر   الــِؤسسات والــِعاي  الضـابطة لسـلوا الـدول الــَِعك لة لـ         

الــِراِجعة   تعريهوـا األساسـي هـي الـدول الــ  تعـعر أنوـا اأصـعحت   ـ  قـادرة علــى           

ي حـدل الواقعيـو  اهلجوميـو      .السـا دة ا   سـ  الرتتيعـات والــِؤسسات    تعزيز مصـاحلو 

ن  عضوية الدول   الـِؤسسات الدولية يـدل  القا   ب،  ؤسساتيملاالدعاء السا د لدل ا

بـ  القعــول    ِييـز ال علــى أهِيـة  عـددو  وي، علـى مـدل إذعانوـا لـِعاييـــر النظـام الـدولي     

ــة الــ  تهرضــوا    الـــِؤسسات الدوليــة كجــزٍء مــن النظــام الــدولي    بقواعــد اللععــة الدولي

هنـاا معاييــر ال انكـن أ       .واقذعا  للِعاييـر الـ  تنعـخلوا تلـك الــِؤسسات    ، القا  

ـــِؤسسات الدوليــة     ــة الــ  تقــوم بوــا ال  احلــد مــن ال ســلح اك اضــا لل نعــخلة االج ِاعي

ا موِـا أبـدت ال زاموـا    الـدول ال انكـن أ   تـذعن هلـ     أل ، امللوِّثة نععاثات االاحلد من و

وهــي ، صــاااملأل  االل ــزام بوــا يع ِــد أساساــا علــى مــدل تنا ِوــا مــا   ، بقواعــد اللععــة

  العا ما ت حيـن الهرص لالل هاال عليوا وال نكر هلا.

منسســة النظــام الــدولي القــا   ال تهســُره بالضــرورة ادعــاءاُت          نــامي  الإ  -رابعــا

 ارســـ ِرا تهســر الـــ  ، ة االســـ قرار باهليِنــة بـــ  تهســره أكثــــر نظريــ  ،  الـــِؤسساتي 

واف ِـاالت الغـش والـ ِلص    ، ؤسسات الدولية   الوجـود ر ـ  الطعيعـة األنانيـة للـدول     ملا

  سوور منـٍي مـن االسـ قرار حتـافي عليـ        ال هس يكِن ، بالنسعة هلذه النظرية وا.من

ة  الــِويِنة  ــ اـ الدولـ ادل بن  تركيز القوة من شنن  أ  يل ي مصـاا او مويِنة.  ةـاـدول

فِـن  ،   نهر الوقت الذي يل ي في  مصاا الدول األخـرل األقـ  قـوةد و  مقابـ  ذلـك     

إىل  شن  تضابل اهليِنة وما يـنج  عـن ذلـك مـن ته  ـِت القـوة   النظـام الـدولي أ  يـؤدي         

 اــة  الــِويِنة علـى   ـوبذلك نكن إدراا الدور الذي تؤديـ  الدول ،  disorderالهوضى ا

تـربي هـذه النظريـة     احلـروب.   ـو وانيعوـا االنـزالق   ، (12)أن  تسوي  ال عاو  ب  الـدول 

فيــمي مــن  ــ  الـــِِكن ، بــ  توزيــا القــوة وبــ  إنعــاء واســ قرار الـــِؤسسات الدوليــة 

إنعــاء الـــِؤسسات اأ و اســ قرارها إال ب زكيــة مــن الدولـاـــة  الـــِويِنة خــالل اللحظــة    

ى النظـام الــدولي. و ـادل لويــد  روبــر بـن  فــرص حتقيــ     الـ  تكــو  فيوـا مويِنــة علــ  
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ــا ت الشــى       ـــِؤسسات ســرعا  م ـــة  ، مكاســب معــرتكة مــن خــالل هــذه ال أل  الدولـا

ــة[   ــة أدواٍت للويِن ـــِؤسسات الدولي ـــر ال وبــذلك فــال ي عقــى أمــام الــدول   ، الـــِويِنة ]تـَع ع

َِن عليوا[ إال اقذعا  لألمر الواقا الذي ت ِـُوي وقـد  هرض  الدولـاـة  الــِويِنة.  األخرل ]الـ

ســع  لـــرنو   رو  أ  فــذر مــن مغعــة ال هــابل ب وســا جمــال ال قنيـــن ]والـــِنسسة[           

ــة  ــات الدولي ــذي ترعــاه        ، العالق ــانو  ]ال ــى ســيادة الق ــي احلكــ  عل جمــادال بننــ  ال ينعغ

الـــــِؤسسات[ مــــن خــــالل الرتكيــــز علــــى فعالي ــــ    فــــرتات الســــل  و  تعاملــــ  مــــا   

كــالغزو األمريكــي ، أمثلــة تــرز قــوة هــذه احلجــة عــدة ت الثانويــة. وهنــاا الـــِعكال

إىل  االنضـِام أو  ورفض الواليات الــِ حدة الــِصادقة علـى بروتوكـول كيوتـو     ، للعراق

 .(13)حمكِة اجلنايات الدولية

لكنوــا تــرتعي ، ال تــرتعي النــزعة لـــِراَجعة النظــام الـدولي بالنوايــا فحسـب   -خامسـا 

ـــُع ر مراِجعـــة للنظـــام الـــدولي إال إذا كـــا    ،كـــذلك باألفعـــال لـــذلك فـــإ  الدولـــة ال تـ

ــك    ــى ذل ــدل عل ــود    ، (14)ســلوكوا ارــارجي ي ـــن يع ــدل الواقعيي ــ  ل ــد  عري إىل  وهــذا تقلي

أكثــر قابليــة  ألنوــا، قــدراتالودعــوتو  للرتكيــز علــى  النوايــا متييــزه  بــ  القــدرات و 

قـال    النظـام الـدولي اينعغـي أ   يُ    منـي توزيـا القـوة    كِـا أ  . واياللقيال مقارنة بالن

وال  ترتعي بدورها بعك   فاس  بالعوامـ   ، بنِي توزيا القدرات العسكرية النسعية

أ  الســلوا ارــارجي الــذي إىل  ينعغــي االن عــاه كــذلك، مــن جوــة أخــرل اجليوسياســية.

ــة   ــة مراِجعــة ال يــرتعي فقــي باألفعــال   إىل  يؤشــر علــى حتــول الدول عِال اســ ا املاديــةدول

تقـدي   إىل  لكن  يرتعي كـذلك باألفعـال ارطابيـة الـ  تسـعى مـن خالهلـا       ،  قدراتال

 خطاٍب يقوم على شجب الوضا القا   والدعوة ل غييـره  و ]ما تقدم  على أن [ األفض .

غالعـا مـا   ف، معياريـة مسـنلة سياسـية وليسـت    النـزعة لـِراَجعة النظـام الـدولي   -سادسا

   لــذلك فــإ  أيــة مســاع  لـــِراَجع،    علــى أنــ  مــرادال  لالســ قرارالوضــا القــاإىل  يـــُنظر

الـ   األوـراال  وهـو أمـر   ـ  مر ـوٍب فيـ  مـن قعـ         ، س ع ر حماولة لزعزعـة االسـ قرار  

ــايرة أو  ســـواءا كانـــت مويِنـــة، تعـــعر أ  مصـــاحلوا ت نـــا   وبقـــاء الوضـــا القـــا    مسـ
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فيــال الوضــا  ى تعــعر بعــدم الرضــالــ  األوــراالللدولـاــة  الـــِويِنة. بينِــا يـــُهرتض أ   

معاشـر   لالخنراط بعـك    ةؤهل   مس ساند الدعوة لـِراَجع   ف ى وإ  كانت  القا  

وفعال   هذه احلركة. قبراز الطابا الـِعياري للخطاب السا د فول النــزعة لــِراَجعة   

قــول  كيهيــة تقــدي  القــول الـــِراِجعة علــى أنوــا  إىل  نكــن االل هــات، النظــام الــدولي

ـــر الســا دة    ، شــريرة/جمازفة/مارقة/  عقالنية ــوة ل جــاوز الـِعايي ــا تســ عِ  الق ، ألنو

أن ج وــا وفرضــ وا  -ا   -بينِــا يســود الصــِت فيــال فقيقــة أ  هــذه الـِعاييـــر الســا دة 

بـنٍِي   -ٍذـ نخلـ  -وكـا  ي ِيـز  ، ص لٍف عن السـياق الـراهن  ، القوة   سياق  تارخيي ساب 

ــا القــوة   ــٍف عِــا هــو عليــ  ا  . وبــذلك  معــ  ل وزي ـــرر   -فِــن الطعيعــي ، ص ل ومــن الـِع

مراجع وـــا والــــِا أ  منـــي توزيـــا القـــوة إىل  أ  تســـعى القـــول الصـــاعدة ا   -سياســـياا

 ايـ تغيـر لصاحلوا.

 ؟ي الّراهـنـد ولـروسـيا كقوٍة ُمراِجعٍة للّنظاِم ال

تزايـد  إىل  ياسـة الدوليـة  أدت جمِوعـة مـن ال طـورات   الس   ، خالل السنوات األخـ ة 

االه ِام مبا أصعح ا   يـُعرال لعودة السياسات اجلغرافيةل بعـد أ  دفعـت نوايـة احلـرب     

ـــنواي واإىل  العــاردة فضــال عــن تزايــد االع قــاد بــن  القضــايا اجليوسياســية    ، االع قــاد ب

ثناء عـدٍد  إذ باسـ  ، فٍد كـع  بنوايـة احلـرب العـاردة    إىل  األشد إزعاجاا قد متت تسوي ـُوا

ـــِعاك  الصــغ ة نســعياا    ــا يو وســالفيا ســابقا    ، ضــخلي  مــن ال كــالويالت الــ  عرف و

مت االفرتاض بن  أه  القضايا   السياسة الدولية لن ، الهلسطيين-والصراع اقسرا يلي

(15)مبناو  النهوذأو ، ت عل  مرة أخرل بالقواعد العسكرية
.   

ــة     ، لكــن ــى نواي ــدين عل ــن عق ـــر م ــرور أكث ــد م ــاردة  وبع ــدو أ  هــذا  ، احلــرب الع يع

ِاا متاماــا  يكــناالفـرتاض مل   فالصــراع فـول فضــاءات النهـوذ االســرتاتيجي مــازال   ، سـلي

ِاا كِا أ  نزعة الدول الم الا وزيـادة القـوة العسـكرية وال ـنث    أمنـاط توزيـا       ، قا 

ذلت بـات مـن الواضـح أ  اجلوـود الـ  بُـ      ، القوة العالـِية مازالت قا ِـة. فضـال عـن ذلـك    

   شــــقي  السياســــي، لالنظــــام الليرالــــي العــــامليلخــــالل العقــــدين األخ يــــن ل عزيــــز 



 
ُ
ا كقوة م

َ
ويل؟روسـي

ّ
 مد محشيأ/حم  راِجعة للنظامِ الـد

 

 

 6102 جوان –التاسع العدد ـ  األكادميية للدراسات الباحث جملة
884 

حتييد العام  اجليوسياسي   النظام الـدولي له ــرة   إىل  مل تؤد   العِوم، واالق صادي

فروسيا مثال ال  أصعحت عضواا   منظِة ال جارة العالــِية    ، ما بعد احلرب العاردة

بــثالث سـنوات ل ضــ  شـع  جزيــرة القـرم ُمحدثــة تغـي اا جــذريا        عـادت بعـدها  ، 1122

 ـادل ُوولـرت راسـلِيد بـن  عـودة السياسـات اجلغرافيــة        السياسـات اجلغرافيـة للِنطقـة.   

مهاجخلا أ  يـرتعي دوُر هـذه    لير. و(16)يرتعي بصعود دور القول الـِراِجعة للنظام الدولي

ُِراجعة الرتتيعــات القا ِــة الــ  تع رهــا    القــول عــر ال ــاري  بهعــ  االن قــام والســعي لــ       ـ

 هذر من أ  هذه الـِساعي قد ال الو متاماا من العنف.    ما جعل، جمحهة   فقوا

، فحص مقولة لروسيا كقوة مراِجعة للنظام الدوليلإىل  يسعى هذا اجلزء من الورقة

ــن   ــا م ــفــرتاض االانطالق ـــِقومات   ب ــن ال ــة م ــدل روســيا فزم ــة –ن  ل أصــال  بعضـــُوا قا ِ

ل ِضــي قـــُدماا   تــعين سياســاٍت  –وبعضـــُوا ايـــ مت إجنازهــا منــذ بدايــة األلهيــة اجلديــدة 

ى بوـا قـولا صـاعدة أخـرل. أقصـد      ظمراِجعٍة للنظام الدولي القا   أوسا من تلك ال  حت

بالــــِقومات القا ِـــة أصـــالع تلـــك الــــِرتعطة بال جربـــة ال ارخييـــة   ممارســـة دور القـــوة  

ال جربــة فاضــرة   الــوعي اجلِعــي ر ــ  أ  الدولــة قــد تهعــ      ذه تعقــى هــ .الكــرل

لكنوـا تعقـى قـادرة علـى     ، لالقوة الكرلل ن يجة لظرواٍل تارخييـٍة مـا   وااالف هاس بزمخ

ــة ال ارخييــة   فــدّ   ــرول   عوــد فالدنــ     االف هــاس بــزخ  ال جرب ذاتوــا. الشــك أ  ال

 سواءا خـالل احلقعـة القيصـرية   ، كرلبوتيـن يؤمنو  بن  روسيا كانت على الدوام قوة 

وما عليوا ا   إال السعي خبطىا ثاب ٍة السـ عادة هـذا الـدور    ، خالل احلقعة السوفيي يةأو 

 خالل احلقعة االحتادية/الهيدرالية. أما الـِقومات ال  ايـ مت إجنازها منذ وصول بوتيــن 

، اسات االق صاديةالسي: مس وياتثالث فيِكن اس عراضوا   ،  1111ااحلك  إىل 

 العسكرية واققليِية. 

 يعلى الـِس ول االق صاد -أوال

اســـ عادة إىل  يعـــدو أ  االق صـــاد الروســـي   وريقـــ ،  1112ر ـــ  األزمـــة الــــِالية ا

بدايـة  إىل  االحتاد السوفيي  واسـ ِرت عن عافي   بعد فقعة االنويار الطويلة ال  ورثوا 
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كِـا  ،  1121% ا5.3فيمي فقـ  معـدل منـو   فـدود     من األلهية اجلديدة.  األولالعقد 

كِا افـ هي  ،  1123اف هي بثالمي أكر اف ياوي عاملي من الذهب والعِلة الصععة ا

واخنهـض  ، % مـن إاـالي النـاتل الــِحلي    3بنق  مس ولا للـدين ارـارجي بنسـعة تقـارب     

معــدل   أمــا ،  1121مــن إاــالي النــاتل الـــِحلي ا    %1.2أقــ  مــن   إىل  عجــز الـــِيزانية 

ــاوز   ــ  ي جـ ــخ  فلـ ــة 1123% ا 4.7ال ضـ ــعة العطالـ ــت نسـ ــا تراجعـ ــدود إىل    كِـ % 4.5فـ

  بقيِـة  1123% ا22 وبلغت نسعة االس ثِارات األجنعيـة   االق صـاد الروسـي   ،  1123ا

 .(17)مليار دوالر 371ت جاوز 

نـثال     اللـذين  ، يع ِد االق صاد الروسي على قطاعي الطاقـة وصـادرات األسـلحة   

الطاقــة لدعامــة  قطــاُع عــّدنهســ  أداتيـــن فيوي يـــن للسياســة ارارجيــة الروســية. يُ  الوقــت

فيـمي متـد عوا ـد صـادرات الـنهي      ، مبهوومـ  العـام   ، أساسية لألمن القـومي الروسـي  

ويع عــر بام يـاز أداة مـن أدوات    ، % من ]إيراداتوا[ل55والغاز الـِوازنة الروسية بنكثر من 

لي الدور احلاس  الذي تلعع  روسيا   سـوق الطاقـة العـاملي.    السياسة ارارجية بالنظر إ

   إن ـــا  األوىلو، وتع ــر لروســيا أكـــر منــ ل وثـــاني أكــر مصــدر للـــنهي   العــامل      

% مـن االف يـاوي العـاملي مـن الغـاز الطعيعـي. وهنـاا        35ى بنسـعة  ظـ وحت، وتصدير الغـاز 

(18)ار لعلى دع  القدرة ال نافسية للعركات الروسية   ار فرص 
، فضـال عـن ذلـك    .

ــة        ــة دوليـــ ــاء منظِـــ ــة قنعـــ ــاع  دبوبـــ ـــرة مبســـ ــنوات األخيـــ ــالل الســـ ــيا خـــ ــوم روســـ تقـــ

قنـاع األوـراال   إفإذا فدث وأ  متكنـت مـن   ، لـِن جي/مـُصدري الغاز على  رار األوبك

السياسـي  واالق صـادي   ينأكر لروسيا علـى الصـعيد   تنث   فيجدر توق ُا، بذلكالـِعينة 

 . العاملي

ا م زايد ال نث  بهع  ال طور الذي شـودت   فقد شود دورا، قطاع صادرات األسلحة أما

الصــناعات العســكريةد فيــمي لجنحــت روســيا   اســ عادة مكان وــا كثــاني أكعـــر         

بعد أ  تراجعت للِرتعة الرابعة خـالل  ، بعد الواليات الـِ حدة، ُمصّدر للسالح   العامل

% من إاالي معيعات األسـلحة    12إىل  نسعة تص ال سعينياتد ]كِا[ تس نثر روسيا بـ
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ان وـا  سياسـات تعـجيا االب كـارات وبنـاء منـاذ  فديثـة        إىل  العاملل. يرجا هذا ال طور

، للير فقي لالرتقاء بالقدرات العسـكرية الروسـية  ، لـِخ لف الـِنظومات العسكرية

 .(19)لولكن لزيادة قدرتوا ال نافسية   سوق األسلحة

 يالـِس ول العسكر على -ثانيا

تـرتعي مقومات النـزعة الروسية الـِراِجعة للنظام الدولي بسياسات إصـالح وحتـديمي   

والـ  توج وـا وثيقـة العنيـة اجلديـدة للجـيش       ، الـِؤسسة العسكرية ال  باشرها بوتيـن

ــي   ــطول الروســ ــي اتٍ  1112اواألســ ــة تغــ ــِنت الوثيقــ ــوات   . تضــ ــة القــ ــة   بنيــ جوهريــ

، وسـريعة االن عـار حملياـا وإقليِياـا    ، ت نلف من وفدات صـغ ة العـدد   لحبيمي، الـِسلحة

. (20)مزودة بنسلحة م قدمة ومس عدة لل عام  الهعال والسريا مـا الــِخاور وال وديـداتل   

الــ  كعــهت عنوــا فــرب ، العنيويــة والعِلياتيــة، جــاءت هــذه اقصــالفات بعــد العيــوب

االتصــال. أو  االســ طالع، الــدع ،  الــ حك، ســواءا   نظــ  القيــادة،  1112اجورجيــا 

 إصـالفاٍت جوهريـة تضـِنت اهيضـا مع ـرا   فجـ  القـوات الــِسلحة         فيمي ام إقـرار 

وإعادة تسـليحوا وتنظيِوـا ليصـعح اجلـيش ععـارة عـن قـوة افرتافيـة قـادرة علـى ال ـدخ             

 35111مت اس حداث وفدة إدارة عِليات خاصة مـن  ، 1123و   .خالل األزمات احلادة

(21)قادرة على تولي عِليات خاصة خار  احلدود الروسية، ت  خنعوي حمِولة جًوامقا
. 

كِا تضِنت اقصالفات لإعادة تسليح إقلي  روسيا القط ي العِالي وإعادة تعـغي   

ـــِا ية   إىل  الـــِطارات والـــِوان  الــ  تعــود  احلقعــة الســوفي ية ل عزيــز وايــة مواردهــا ال

ت ِ ا[ روسيا باألسطول األكر   العامل مـن كاسـحات   ]و، اهلامة وخطوووا الـِالفية

اسـ حدث بوتيــن   ، ل نقـ    الــِياه ]الــِ جِدة[ل. وفضـال عـن ذلـك      لالثلو  ال  تسـ خدم  

قيــــادة عســــكرية إســــرتاتيجية جديــــدة اــــ ص باألراضــــي القطعيــــة         1123أواخــــر 

  .(22)الروسية

ــِرو ــك   ، 1124   ديســ ــدة العســ ــة العقيــ ــى وثيقــ ـــن علــ ــادق بوتيــ ــدة صــ رية اجلديــ

احلدود الغربيـة  إىل  مل تك ف الوثيقة ب صنيف توسا فلف مشالي األولسي .(23)لروسيا
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لروســيا ونظــام الــدرع الصــاروخي األمريكــي كــنه  توديــدين أمنييـــن لألمــن القــومي     

ب  أضافت كاًل من ان عار قوات أجنعية   أراضي اأ و مياه اجلوار الروسيد ، الروسي

ل ــنث  علــى أنظِــة احلكــ  القا ِــة   دول اجلــوار وال ــدخ           زعزعــة االســ قرار وا  

 تنامي نعاوات أجوزة االس خعارات والـ نظيِات األجنعية ]ال  تسـعى  دشؤونوا الداخلية

ــة الروســية مــن الــداخ [  إىل  ـــِ زايدة لل طــرال واقرهــاب.   ، تقــويض الدول وال وديــدات ال

ــدولي      ــات ال عــاو  ال ــى أ   لي ــة عل ــا أكــدت الوثيق ـــِجال أصــعحت  ــ      كِ   هــذا ال

ما يعين مزيداا من سياسـات  ، واوهو ما يؤكد النـزعة الروسية لل صرال خارج، كافية

. وتوــدد روســيا باســ ِرار بوقــف ال نســي  األمــين مــا فلــف مشــال   الــنهراالع ِــاد علــى 

ى هذا ال وديد ظاألولسي   فال اس ِرار مساعي ال قارب ب  أوكرانيا واحللف. وه

جوزيـف نـاي   مقـال  لـ  فـديثا      فيمي فذر ، م  جاد لدل األمريكي  واألوروبي باه ِا

ــات    ، مــن صــاور عــزل لروســيا بعــك   كامــ     ـــِعرتكة مــا الوالي نظــراا للِصــاا ال

، وفظـــر االن عـــار النـــووي، خاصـــة تلـــك الــــِ علقة بـــاألمن النـــووي ، الــــِ حدة وأوروبـــا

]إذ ال أفــد سيســ هيد[ ، وأفغانســ ا ، وإيـرا  ، والقطــب العــِالي، والهضــاء، واقرهـاب 

(24)من فرب باردة جديدةل
. 

أكـدت الوثيقـة علـى ال وجـ   ـو الرتكيـز أكثـر علـى الـردع  ـ            ، فضالع عن ذلـك 

ــافة   ، النـــووي ــة إضـ ــوات الــــِسلحة ال قليديـ ــاء علـــى جاهزيـــة القـ إىل  الـــذي يعـــِ  اقبقـ

خدام   الـــِواجوات االســ ِرار   تطــوير األســلحة النوويــة ال ك يكيــة القابلــة لالســ   

جانـب اف هـاس روسـيا حبـ  اسـ خدام القـوة النوويـة   فــال        إىل  العسـكرية الــِحدودةد  

اع ِاد اسرتاتيجيات الردع    النووي يدل هلجوم نووي. ، أفد فلها واأو  هي، تعرضت

عـن االحتـاد    املوروثـة على أ  روسيا تعحـمي عـن هويـة اسرتاتيجية/عسـكرية  ـ  اهلويـة       

كِـا  باع عاره قوة كرل بهض  قدرات  النووية الــِوازية للواليـات الــِ حدة.     السوفيي 

ــدت  ــا ضـــِن دا ـــرة الــــِصاا القوميـــة        أكـ علـــى أ  القطـــب العـــِالي الــــِ جِد يقـ

ــيا  ــرتاتيجية لروسـ ــة ال   ، اقسـ ــا يعكـــر أهِيـ ــو مـ ــكرية اقســـرتاتيجية   وهـ ــادة العسـ قيـ

. وقـد باشـرت   (25) 1123اروسـيا  الـِخ صة باألراضي القطعية الروسية ال  اسـ حدث وا  
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روسيا جمِوعة من الـِساعي احلثيثة للحصول على االعرتاال الـدولي حبقوـا   ال وّسـا    

ألنـ  يزخـر بنسـٍب مع ـرة     ،   مزيد من الـِسافات   حميي القطب الـِ جِد العِالي

عة ممـا يعـين أ  النزعـة الروسـية لــِراجَ     ، الـذهب والـعالت   ، الغاز، من اف ياوي النهي

 .جوارها اجليوسياسي لن ت وقف فقي عند شع  جزيرة القرم

 يعلى الـِس ول اققليِ-ثالثا

وهــي   ، إعــادة بعــمي دورهــا كهاعــ   إقليِــي يســعى  ــو اهليِنــة   إىل  ت جــ  روســيا

د  ــ  أ  الســياق االق صــادي   وــاترســي  الهضــاء األُوراســي كهضــاٍء هليِن  إىل  وريقوــا

، الســعي لــِِارسة منطيــن مــن أمنـاط اهليِنــة   إىل  ياواجليوسياسـي الـراهن يــدفا بروسـ   

هيِنة نسعية   عالقاتوا ما  سـيا الوسـطى والقوقـاز وعلـى فـدودها الغربيـة مـا أوروبـا         

والـ  ت قاسـ    ، وهيِنة مطلقة   عالق وا ما الصـ  واهلنـد كقـولا صـاعدة    ، العرقية

كـ   دولـٍة   ، لي الـراهن مبا   ذلـك مراَجعـة النظـام الـدو    ، ـِصاا ـِع ـركة ما روسيا

جماالُت نهوذها على صعيد السياسـة الدوليـة. أسـ خدم هنـا مهردتـي اهليِنـة       فضاءاُت وو

النسعية والـِطلقة بنهر الـِهووم الـذي يسـ خدم  الواقعيـو  عنـدما ي حـدثو  عـن القـوة        

 النسعية والـِطلقة.  

ــا       ــن أرمينيـ ــٍ  مـ ــا كـ ــكري مـ ــالف عسـ ــات حتـ ــيا بعالقـ ــرتعي روسـ ــ، تـ ، يابيالروسـ

قر يـزيس ا  وواجيكيس ا  من خالل منظِـة معاهـدة األمـن اجلِـاعي     ، كازاخس ا 

ــواٍت مع ــرة   أرمينيــا    ،  2991تعــكلت ســنة  ا أخبازيــا وأوســي يا  ، كِــا حتــ هي بق

، عـن مولـدوفا   [ذاتياا]ترانسنس ـريا الـِنهصلة ، اجلنوبية الـِنهصل يـن ]ذاتياا[ عن جورجيا

ـــزيس ا  و  واجيكســ ا   (26)قر ي
ــة     . وقــد أثع ــت روســيا قــدرتوا علــى ممارســة اهليِن

فالــة فــرب األيــام  ، النســعية   جوارهــا اققليِــي مــن خــالل فال يـــن واضح يـــن متاماــا   

ــا   ــرة القــرم   ،  1112اارِســة   جورجي فيــمي ان وــت  ،  1124اوفالــة أزمــة شــع  جزي

يـاد بينِـا ان وـت    عـن جورج ، فلـيه  روسـيا  ،  بانهصال أخبازيا وأوسي يا اجلنوبيةاألوىل
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مل يقـ  فلـف مشـال األولسـي بـني      ، الثانية بض  شع  جزيرة القرم. و  كل ا احلال يــن 

 سلوٍا ردعي ااه النزعة الروسية لـِراَجعة ارريطة اجليوسياسية للِنطقة.

، تدرا روسيا أ  ميزا  القـوة االق صـادية نيـ   ـو  سـيا     ، على الصعيد االق صادي

خاصــة   شــقوا العســكري ، ة علــى مضــاعهة قوتوــا النســعيةلــذلك فوــي تعِــ  مــن جوــ

زيــادة قوتوــا إىل  ل نميـــن فــدود نهوذهــا الغربيــةد بينِــا تســعى مــن جوــة أخــرل   ، الصــلب

ـــِطلقة ــاح االق صــادي وال جــاري    ، خاصــة   شــقوا االق صــادي ، ال ل ســ هيد مــن االنه 

روســية الصــينية إقليِياــا علــى جنــوب وجنــوب شــرق  ســيا. ويعــد منــي تطــور العالقــات ال  

مســ ول ال حــالف إىل  منوذجاــا جيــداا هلــذا ال وجــ . فيــمي ان قلــت مــن مســ ول العــراكة   

االسرتاتيجي   ص لـف الــِجاالت. وهنـاا تهوـ  م عـادل لــِصاا كـ  وـرال ووِـوح          

فضـال عـن توسـا فلـف     ، معرتا لـِناهضة هيِنة الواليات الـِ حدة على النظام الدولي

 .ن وى القارة ا سيويةمشال األولسي واقرتاب  م

ــة الروســية     ــة   السياســة ارارجي ــة أدواٍت فعال ــات اققليِي ــوفر  ، تعــد الرتتيع فيــمي ت

الصـ  ودول  ، منظِة شنغواي لل عاو  إواراا م عدد األوراال لل نسي  األمين بـ  روسـيا  

فيـمي مت توسـيا   ، كِا توفر إواراا م عدد األوراال لل عـاو  االق صـادي  ،  سيا الوسطى

ــٍة لل جــارة احلــرة   أهــدا ــاء معــاريا معــرتكة   قطاعــات    ، فوا ل عــِ  إنعــاء منطق وبن

 ـ    (BRICS). كِا تعد روسيا عضـوا   جمِوعـة   (27)الغاز والـِوارد الـِا ية، النهي

، الصــ ، اهلنــد، روســيا، الرازيــ ، الــ  تضــ  القــول االق صــادية الصــاعدة، الر يــة

 وجنوب إفريقيا. 

ـــ   ــيا بو ــة روسـ ــنعكر عالقـ ــار    تـ ــالل ا ثـ ــن خـ ــي مـ ــير فقـ ــة لـ ــات اققليِيـ ذه الرتتيعـ

قضـايا  اللكن أيضا من خالل  ثارها على مواقف الدول األعضاء فيوا مـن  ، االق صادية

ذات العالقة بالدور اققليِي والدولي لروسيا. فيمي فافظت روسيا والص  علـى موقـٍف   

ِرار   دعـ  بقـاء   ثابت بعن  االس ِرار   رفـض ال ـدخ  العسـكري   سـورياد االسـ      

االس ِرار   تهو  الـِطالب اقيرانيـة   تطـوير برنـامل    ونظام بعار األسد   احلك د 
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ــدة      ــووي مــدني. كِــا انعكســت هــذه العالقــة   رفــض دول عدي ــد  ، ن كالصــ  واهلن

التينية أخرل سياسة العقوبات ال  فرض وا الواليات الـِ حدة -والرازي  ودول أمريكية

وروبي على روسيا عقب ضِوا شع  جزيرة القرم واس ِرار تورووا   األزمـة  واالحتاد األ

 األوكرانية.

، اسـ هادت روسـيا مـن هـذه الرتتيعـات اققليِيـة   ال خهيـف مـن فـدة  ثـار العقوبـات           

فظــراا علـى عِليـات اســ  اد الــِن جات الزراعيـة والغذا يــة مـن الواليــات       فيـمي فرضـت  

كِـا ااوـت السـ خدام دوالر هـونل كـونل      ، األوروبـي كنـدا ودول االحتـاد   ، الـِ حدة

ــة    ــى  مــا اتهقــت كِــا ، بــديال عــن الــدوالر األمريكــي   معامالتوــا ال جاري الصــ  عل

واسـ خداموِا   احلسـابات ال جاريـة     وِاقايضة عِل يملثنا ي األوراال  اس حداث نظام 

أ  ، ل أثعـت جنافـ     فا، ومن شن  هذا النظام، الثنا ية بديال عن الدوالر األمريكي

 .  (28) ذب اه ِام دول  أخرل    راضية عن النظام الـِالي الراهن

  ةخـامت

يعــدو أ  بنيــة القــوة العالـــِية الــ  تعــكلت عقــب نوايــة احلــرب العــاردة قــد تغيـــرت     

نكـن فقـي الــِقارنة بـ      ، بعك  الفٍت لاله ِـام. لل نكـد مـن صـدق هـذه الــِقولة      

  وعجــزه عــن ال ــدخ    أوكرانيــا لـــِنا 2999 العوســنة اقــدرة الغــرب علــى ال ــدخ   

وبـ  قـدرة الغـرب علـى ال ـدخ    العـراق       ،  1124روسيا مـن ضـ  شـع  جزيـرة القـرم ا     

و  ،  1125–1121  وعجزه عن ال ـدخ    سـوريا ا  1122  و  ليعيا ا1113و 2992ا

ُِس عوـَد بوِا لالس دالل علـى عجـز الغـرب عـن ا     ل ـدخ  تلعـب روسـيا    كال احلال يـن الـ

 دوراا فا اا.

كـا  الـــِسعى األساســي هلــذه الورقــة هــو فحــص مــا إذا كانــت روســيا تعــك  قــوة  

مضام  وافرتاضات الـِقاربة الواقعية إىل  وقد اس ندت، مراِجعة للنظام الدولي الراهن

عة ال  فافظت على ال قليد الذي يربي ب  النــزعة لــِراجَ  ، اهلجومية للعالقات الدولية

فيمي أ  الدولـة ال تــُع ر   ، ولكن باألفعال كذلك، النظام الدولي لير بالنوايا فحسب
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وهـو مـا  عـ     ، مراِجعة للنظام الدولي إال إذا كـا  سـلوكوا ارـارجي يـدل علـى ذلـك      

–علـى سـعي  الــِثال   –  الوقت الذي ني  في  االحتاد األوروبي، من روسيا قوة مراِجعة

 فظة بعك  أكثر وضوفاا.إىل أ  ي صرال كقوة حما

تــعين سياســات تســ ودال إعــادة بعــمي دورهــا كهاعــ    إىل  وقــد تعيـــن أ  روســيا ت جــ 

 يــر أ  السـياق االق صـادي واجليوسياسـي العـاملي الـراهن       ، إقليِي يسعى  ـو اهليِنـة  

هيِنـة  ، إىل السـعي لــِِارسة منطيــن مـن أمنـاط اهليِنـة      –على  و اسـ ثنا ي –يدفا بوا

ــا  ســيا الوســطى والقوقــاز وعلــى       نســعية اعلــى   الصــعيد اجليوسياســي    عالقاتوــا م

وهيِنـة مطلقـة اعلـى الصـعيد اجليواق صـادي         ، فدودها الغربية ما أوروبـا العـرقية  

والـ  ت قاسـ  معوـا العديـد مـن      ، عالق وا ما الص  واهلند كقولا صاعدة هي األخـرل 

 .م الدولي الراهنمبا   ذلك مراَجعة النظا، الـِصاا الـِع ـركة

 :اهلوامش

                                                 
(1)
-Hans Morgenthau: Politics among Nations, New York, McGraw Hill, 1985, 

pp.53,56. 
(2)
-Kenneth Waltz: Theory of international Politics, USA/Canada, Addison-Wesley, 

1979, p.18. 
(3)
-Ibid., p.96. 

(4)
-Ibid., p.88. 

(5)
-Ibid., p.103. 

(6)
-John Baylis: “International and Global Security in the Post-Cold War Era,” in 

John Baylis and Steve Smith (eds.) The Globalization of World Politics, New York, 

Oxford University Press, 2001, pp.303-304. 
(7)
-Baylis, pp.304-305. 

(8) -
James Dougherty and Robert Pfaltzgraff, Contending Theories of International 

Relations, New York: Longman, 2001, p.90. 
(9)
-Jeffrey Taliaferro: “Security Seeking under Anarchy,” International Security, 

25(3), 2000, p.128. 
(10)
-Stephen Walt: “International Relations: One World, Many Theories,” Foreign 

Policy, No. 110, 1998, p.37. 
(11)
-Glenn Snyder: “Mearsheimer’s World–Offensive Realism and the Struggle for 

Security,” International Security, 27(1), 2002, pp.151-152. 



 
ُ
ا كقوة م

َ
ويل؟روسـي

ّ
 مد محشيأ/حم  راِجعة للنظامِ الـد

 

 

 6102 جوان –التاسع العدد ـ  األكادميية للدراسات الباحث جملة
844 

                                                                                                                   
(12)
-Paul Viotti and Mark Kauppi: International Relations Theory: Realism, 

Pluralism, Globalism, and Beyond. USA: Allyn & Bacon, p.78. 
(13)

أوروفـة دك ـوراه،   ، النقاش النظري الرابا ب  الـِقاربات النظريـة للعالقـات الدوليـة   : عادل زقاغ-

 .225-224، ص ص.1119قس  العلوم السياسية، جامعة باتنة، 
(14)
-Jason Davidson: “The Roots of Revisionism,” Security Studies, 11(4), 2002, 

p.126. 
(15)
-Walter Russell Mead: “The Return of Geopolitics,” Foreign Affairs, May/June 

Issue, 2014. 
(16)
-Ibid. 

(17)
العي ، لاس عادة النهوذ: هـ  تصـعح روسـيا قـوة تعديليـة   النظـام الـدولي؟ل موقـا األهـرام          نورها  -

 . 1125.12.25 صهح ب اري  اللرقِي، مت ا

http: //digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1737055&eid=1538 
(18)

 .نهس رجا امل-
(19)

 الـِرجا نهس .-
(20)

 .نهس رجا امل-
(21)
-Jonathan Masters: “How Powerful Is Russia’s Military?” accessed on 

15.01.2015,http://www.defenseone.com/threats/2014/11/how-powerful-russias-

military/99062/?oref=d-dontmiss 
(22)
-Masters, op.cit. 

(23)
-Military Doctrine of the Russian Federation, accessed on 20.04.2015, 

http: //fr.scribd.com/doc/251695098/Russia-s-2014-Military-Doctrine#scribd 
(24)
-Joseph Nye: “The Challenge of Russia’s Decline,” accessed on 20.04.2015, 

http://www.project-syndicate.org/commentary/russia-decline-challenge-by-joseph-s- 

nye-2015-04 
(25)
-Masters, op.cit. 

(26)
-Ibid. 

(27)
 العي ، مرجا ساب .-

(28)
 الـِرجا نهس .-

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1737055&eid=1538
http://www.defenseone.com/threats/2014/11/how-powerful-russias-military/99062/?oref=d-dontmiss
http://www.defenseone.com/threats/2014/11/how-powerful-russias-military/99062/?oref=d-dontmiss

